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Numer upotil/ażnienia: DBP.5533. 1 5.201 7.BF

Data wydania upowaznienia: 19 czerwca2017 r.

Nr kontroli w rejestrze placówki; 15

Podmiot wnioskujący o kontrolę: ka rodzic ucznia SzkoĘ Podstawowej

im' ks. Lucjana Niedzielaka w Zespole oświatowym w Polskowoli

Data i forma powiadomienia o kontroli: 13 czerwca20I'7 r., forma telefoniczna

Numer skargi w rejestrze - SRC.12212017, DBP.1410.122.11.2017.8F

PRoToKoŁ KoNTRoLI Dop.AŁNEJ
1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. ks. Lucjana Niedzielaka

w Zespole oświatowym w Poiskowoli, Polskowola 131a, fI.302 Kąkolewnica
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ/placówki: Michat Matejek

3" Termin rozpoczęcia i zakonczenia kontroli ze wskazaniem dni' w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 19 czerwcaf0I7 r.

4, Imię i nazwisko kontrolującego: Brygida Fabrycka
5. Nazwa i siedziba organll sprawującego nadzor pedagogiczny: Kuratorium oświaty

w Lublinie. ul.3 Maja 6,f0-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: Respektowanie przez szkołę praw ucznia w kontekście przestrzegania

zasad równego traktowania
1. Podstawa prawna:

- aft. 33 ustawy z dnia 7 września I99| r. o systemie oświaty (Dz. U" z 2016 r., poz.1943,

zpoźn. zm');

-$2pkt9i$3ust. 1i3rozporządzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia27sierpniaf0I5r.
rv sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.2f015 r.,po2.1270);

- rozporządzenie Mirristra Edukacji Narodowej z 2I mĄa f00| r' w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola orazpub|icznych szkół (Dz' U^ zf001r', Nr 61, poz' 6f4 zpoźn. zm');

- art. 7f Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 199'7 r. uchwalonej

przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r,, przy1ętej przez Naród w referendum

konsty.tucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 16 lipca 1997 r" (Dz. U. 1997 nr 78 poz" 483);

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. akt deklaraĘwny oNZ (1948 r.);

- Konwencja o Prawach Dziecka (ONZ 20.X1.1989), w Polsce od 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z dnia

23 grudnia 199i r.)



8. Opis ustalonego stanu fakĘcznego, w tYm ujawnione nieprawidłowości:

W dniu 5 czerwca fal7 r. do Lubelskiego Kuratora oświaty wpĘnęła skarga Pani 

doĘcząca nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. ks. Lucjana

Niedzielaka w Zespole oświatowym w Polskowo|i. ZaruuĘ rodzica doĘczyĘ nierównego

traktowania jej dzieci przez panią  _ nauczycielkę tej szkoły oraz braku

właściwych reakcji dyrektora szkoĘ na nieodpor,viednie zachowanie podwładnego. Poza tym pani

poskarĄła się na zachowanie p. podczas lekcji informatyki w klasie

 w której uczy się jej córka  Matka stwierdziła' ze p. kieruje się

uprzedzeniami, Zdanięm rodzica, nauczycielka postawiła jej córce ,,fł,, i powiedziała,

ze ,,to i tak duzo jak na Ciebie".
W związku z povtyŻszym w dniu 19 czerlyca 2017 r. przeprowadzono w szkole kontrolę

doraźną w zakresie respektowania przez szkołę praw ucznia w kontekście przestrzegania zasad

równego traktowania.

W trakcie kontroli wykonano następujące czynności:

1) przeprowadzono rozmowę wyjaśniaj4cą z p. Michałem Matejkiem - dyrektorem Zespołu

oświatowego w Polskowoli, p. k - nauczycielem edukacji

wczesnoszkolnej i informatyki, p. ską nauczycielem

wspomagającYm, P. _ matką  ucznia kl. 
uczennicy kl. SzkoĘ Podstawowej w Polskowoli;

2) dokonano ana|izy dokumentów szkolnych w przedmiotowym zakresie, w tym: statutu

szkoĘ, programu wychowawczego i programu profilaktyki' dzienników lekcyjnych,

księgi protokołów rady pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego i innych

dokumentów istotnych w sprawie.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Syn skarzącej był zapisany na wycieczki szkolne, do Bałtowa i do MiędzyrzecaPod|askiego.
Jednak z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny matka zgłosiła do szkoĘ
(za pośrednictwem dzieci), żrc rezygnuje z v'yjazdu Syna. zgłosił do pani 

- organizatora wycieczki, ze nie pojedzie na wycieczkę do Bałtowa, a po jakimś

czasie a, siostra chłopca, przekazała informację o rezygnacji  z wyjazdu
do Międzyrzeca Podlaskiego. Pani była przekonana' Ze sprawa będzie zał,affiiona

poątywnie , gdyŻ wcześniej inny rodzic ZręZygnował z vq,jazdu dziecka i nie było problemu.

Zdaniem skarzącej, nauczycielka, usĘszawszy informację o rezygnacji z wyjazdu jej syna,

stwierdzita, żre jui nigdy dziecko nie pojedzie na iadną wycieczkę' bo jest z biednej rodziny.

Matka twierdzi, że przyczyną zachowania nauczyciela było nierówne traktowanie uczniów

ze wzg|ęduna sytuację materialną rodziny' W związku zpowyiszym, matka przeprowadziła

rozmowę Z panem Michałem Matejkiem - dyrektorem szkoĘ na wyzej opisany temat'

Dyrektor zobowiązał się, ze wyjaśni zdarzenie, ale zdaniem skarżącej tak się nie stało,

a dyrektor zamknął Sprawę.

Z wyjaśnień dyrektora wynika, Ze przeprowadził rozmowę Z p.
podczas której nauczycielka zaprzeczyła słowom matki i powiedziała, ze nie obraziła dziecka,

nigdy nie dyskryminowata zjakiegokolwiek powodu, a w tym przypadku nie komentowała

sytuacji materialnej rodziny. W rozmowie z wizsĄatorem potwierdziła swoje wcześniejsze

słowa i powiedziała, ze rozmowa Z U;zennicą zgłaszającą rezygnację brata z v,,yjazdu

na wycieczkę przeprowadzona byta w obecności innego nauczyciela, to jest p. 

 opiekującej się w tej klasie uczniem niepełnosprawnym. Pani dodała,



o

a

ze zdarza się, że dziecizroiznych powodów rezygnujązwycieczek, a|e zawsze są inni chętni,
którzy jadą w zastępstwie. Wycieczka do Battowa odbyła się w planowanym terminie, w dniu
8 czerwca 2a17 r', a do Międzyrzeca Podlaskiego dnia następnego, czyli 9 czerwca br.
Kompletna dokumentacj a z obu wycieczek znajduje się w kancelarii szkoĘ.

Pani stwierdziŁa, że sĘszała część rozmowy pani 
z uczennicą  Nie słyszała głosu uczennicy' ale dokładnie słyszała słowa
pani . Pani podała, że p, nie poruszała tematu sytuacji
rodzinnej uczniów, tylko py'tała uczennicę, d|aczego zgłasza rezygnację łłyjazdu brata
tak późno.

W dniu kontroli odbyła się rozmowa z p.  Wizytator sporządziła
notatkę sfuzbową Z ptzeprowadzonego spotkania, gdyŻ matka nie Ęczyła sobie obecności
dyrektora podczas rozmowy.

Informacje uzyskane podczas rozmów z pracownikami szkoły oraz ana|iza dokumentacji
w przedmiotowej sprawie prowadzą do następujących ustaleń:

Szkoła nie prowadzi ewidencji skarg i wniosków^

W ,,Statucie Zespołu oświatowego w Polskowoli'' nie ma zapisów dotyczących praw
uczniów"

W księdze protokołów posiedzeń rady pedagogicznej nie ma zapisów świadczących
o zmianach w statucie szkoĘ dotyczących praw uczniów (zapis w Protokole
Nr 4lf0|6/20l7 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespofu oświatowego w Polskowoli
zdnia09.|I,20|6 r. w punkcie 6. porządku obrad brzmi: ,,Przyjęcie uchwaĘ w sprawie
zmian w Statucie i Wewnątrzszkolnym Systemie oceniania'').
w ,,Programie Wychowawczym Zespołu oświatowego SzkoĘ Podstawowej
im. ks. L. Niedzielaka w Polskowoli rok szkolny 20I6lf0L7" w dziale ,,Ksztahowanie
postaw społeczno-mora1nych''' zaplanowano przewidyrvanę oczekiwania, tj.: ,,IJczen zna
prawa i obowiązki wynikające ze statutu szkoĘ''"
W planach wychowawców klasowych _ kl. I, II i V zaplanowano przypomnienie ,,Praw
i obowiązków uczniów,'' Tematyka wpisów w dziennikach lekcyjnych i dzięnniku zajęć,
świetlicy szkolnej świadczy o rea|izacji planowych dziaŁafiw ww. zakresię.
W ,,Programie Profilaktycznym Zespołu oświatowego w Polskowoli na rok szkolny
f0I6l20|7,, zaplanowano działania w kontrolowanym zakresie. DoĘczyĘ
one kształtowania wśród uczniów postawy odpowiedzialności za akceptację i wzajemne
zrozumięnie w zespole klasowym.
Dyrektor przeprowadził w br' szkolnym trzy obserwacje zajęć, prowadzonych
ptzez p.  W arkuszach obserwacji lekcji w kryteriach oceny zajęó:

',Relacje nauczycie1-uczen,, i,,Sposób komunikowania się zuczniem,, dyrektor zaznaczył.',

,,bardzo dobrze".

W dzienniku lekcyjnym klasy  zapisane zostały tematy lekcji zajęó komputerowych
z wykorzystaniem programu ,,Logomocja',. Uczennica  otrzymała
na lekcji ocenę ,,2+,,, gdyżr spełniła wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą.
Ocenianie zgodne z WSO.

o $y' szkole poruszano tematykę równego traktowania uczniów najczęściej przy okazji
rcalizacji innych zadai.

o \Ą/ ,,Planie Nadzoru Pedagogicznego Zespołu oświatowego w Polskowoli w roku
szkolnym 2016/20|7,, uwzględniono kontrolę doĘczącąprzestrzeganiaprzez nauczycieli



przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

oraz inną działalnośó statutową szkoĘ, z uwzględnieniem' m.in': przestrzegania praw

dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach. Dyrektor twierdzi, że prowadził

planową kontrolę w formie obserwacji i rozmów z nauczycielami, jednak brak

jest udokumentowania rea|izacji czynności kontrolnych dyrektora w tym zakesie.

9. Zalecenia, termin realizacji:

1) Za|eca się prowadzió ewidencję skarg, zgodnie z art' 254 Kodeksu Postępowania

Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2015 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. f3)
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacjl

przyjmowaniairozpatr:yvvania skarg iwniosków (Dz. U. Nr. 5 poz.46).

2) Za|eca się zamieśció W Statucie Zespofu oświatowego w Polskowoli zapisy

w zakresie praw uczniów zgodnie z $ 16 załączntka Nr 2 do Rozpotządzenia Ministra

Edukacji z f| maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszko|a

oruzplb|icznych szkół (Dz.U ' z2001r. Nr 61, poz, 6f4 zpoźn, zm.).

3) Za|eca się zastosowaÓ przez dyrektora szkoĘ wzmozone formy nadzoru pedagogicznego

w zakresie przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy

o tych prawach, zgodnie zart.33 ust.2 pkt 6 ustawy zdnia7 wtześnia 199l r. o systemie

oświaty (Dz.U' z f0|6 t., poz, 1943, z poźn' zm') oraz $ 5 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia f7 sierpnia f015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz.U. 2f015 r., poz.1f70).

Termin rca|izacji za|eceń:31 sierpnia f01] r.

Dyrektor szkoĘlp|acówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli,

moze zgłosió do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzezenia

do ustaleń zawaĘch w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ecen, a w przypadku

wniesienia zastrzezen - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomięnia

o n i euwzgl ędn ieniu zastr zeień, j e st ob owiązany powiadom ió :

l) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o Sposobie realizacjiza|ecen;
f) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.
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Zgodnie : $l7 ust,2 pkt 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej : 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedągo4ic:ilego
(D:. U, z dnia 3I sierpnict 20] 5 r, poz. I270) protokół kontroli :altiera parafy kontroluiqcego i dyrektora szkoty lub placówki na kazdej
slronie protokołu'

ł.,
.




